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ŘÁD HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ  
A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM  

NA FAKULTĚ ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 9. listopadu 2022 

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Habilitační řízení na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích (dále jen JU) se uskutečňují v souladu 

s § 71 a 72 zákona číslo 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Řízení o vyslovení neplatnosti 

jmenování docentem se uskutečňují v souladu s § 74a až 74c zákona. 

2. Řízení ke jmenování profesorem na JU se uskutečňují v souladu s § 73 a 74 zákona. 

3. Záležitosti spojené s konáním habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem (dále také jen 

„řízení“) na Fakultě zemědělské a technologické JU (dále jen FZT JU) upravuje také zejména  

 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Jihočeské univerzitě v Českých 

Budějovicích,  

 Metodický pokyn Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Habilitační řízení a řízení 

ke jmenování profesorem,  

 Jednací řád Vědecké rady JU,  

 Jednací řád Vědecké rady FZT JU  

 a další právní normy. 

 

4. Tento řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FZT JU upřesňuje postup při realizaci 

habilitačních a profesorských řízení probíhajících na FZT JU.  

 

Článek 2 

Specifické požadavky na konání habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FZT JU 

1. Realizací habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na FZT JU v souladu se všemi platnými 

předpisy je pověřen proděkan pro vědu a výzkum, který k tomuto účelu dle potřeby využívá součinnosti 

dalších fakultních pracovišť, zejména Oddělení vědy a výzkumu.  

2. Přílohou tohoto řádu je formulář Přehled pedagogické, tvůrčí a další činnosti uchazeče o habilitační 

řízení nebo řízení ke jmenování profesorem (dále jen „přehled“), který uchazeč vyplní a odevzdává 

společně s dalšími podklady v okamžiku zahájení habilitačního řízení (tj. přehled je povinnou přílohou 

žádosti o zahájení řízení). 

3. Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se zahajuje podáním návrhu uchazeče děkanovi 

fakulty. Datem zahájení řízení je den přijetí návrhu FZT JU.  

4. Pracovníkem pověřeným kontrolou úplnosti a správnosti předložených dokladů je na FZT JU proděkan 

pro vědu a výzkum. 
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5. Pokud uchazečem dodané podklady jednoznačně neprokazují splnění minimálních kritérií, která jsou 

na uchazeče kladena (viz článek 3, respektive 4), má se za to, že návrh nemá všechny potřebné 

náležitosti a dále se postupuje podle § 72, odst. 4 zákona. 

6. Součástí řízení je, kromě obhajoby habilitační práce, také přednáška před Vědeckou radou FZT JU. Téma 

přednášky určí habilitační komise, resp. komise pro řízení ke jmenování profesorem. Účelem přednášky 

je prokázat schopnost koncipovat kvalitní přednášku, osvědčit hluboké a široké znalosti v oboru a 

formulovat koncepční záměry v dané oblasti. Pokud by přednáška prezentovala jen úzkou vědní oblast 

uchazeče, neplní svůj účel. 

Článek 3 

Požadavky kladené na uchazeče o habilitační řízení na FZT JU 

1. Uchazeč o habilitační řízení musí být držitelem titulu Ph.D. či CSc. či jeho ekvivalentu. 

2. FZT JU očekává, že uchazeč o habilitační řízení je respektovaným odborníkem v ČR s aktivními kontakty 

na zahraniční pracoviště, se kterými spolupracuje na tvůrčí činnosti.  

3. V případě uchazeče, který se orientuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj či inovace se 

předpokládá prokazatelná spolupráce s aplikační sférou. 

4. Uchazeč o habilitační řízení musí splňovat následující minimální kritéria: 

 

Kritérium Minimální hodnota 

Počet publikací v časopise s impaktním faktorem dle JCR  10 

Počet dalších publikací, které byly uveřejněny v časopise s IF dle JCR nebo 
v časopise, který je indexován v databázi SCOPUS 

5 

Počet publikací z výše uvedených, které byly uveřejněny v časopise s IF dle 
JCR, u kterých je uchazeč uveden jako první autor 

5 

Počet publikací, které byly uveřejněny v časopisech s IF dle JCR a které svou 
kvalitou spadají do kategorie Q1 nebo Q2 (v příslušném roce, ve kterém byla 
publikace uveřejněna nebo podle posledního známého hodnocení) 

5 

Počet citací na práce autora uvedených v časopisech, které jsou indexovány 
v databázích WoS či Scopus (bez autocitací)  

30 

Počet externích vědecko-výzkumných projektů evidovaných v databázi CEP, 
ve kterých je uchazeč prokazatelně řešitelem, spoluřešitelem nebo členem 
řešitelského týmu s významným přínosem pro řešení projektu. 

FZT JU může uznat i jiné významné vědecko-výzkumné projekty, pokud jsou 
po kvalitativní i obsahové stránce srovnatelné s projekty evidovanými v CEP, 
ačkoliv v této databázi uvedené nejsou. 

2 

Doba působení na vysoké škole s prokazatelnou pedagogickou činností 5 let 

Počet kvalifikačních prací, u kterých byl uchazeč vedoucím práce, respektive 
dizertačních prací, u kterých byl školitelem či školitelem specialistou 

15 

 

5. Splnění výše uvedených minimálních kritérií je podmínkou nutnou pro pokračování habilitačního řízení, 

v žádném případě však nepostačuje pro získání titulu docent. VR FZT JU na svém jednání posoudí 

materiály dodané uchazečem, habilitační práci, stanovisko habilitační komise, dosavadní pedagogickou, 

vědecko-výzkumnou i další činnost uchazeče, zhodnotí vystoupení uchazeče před VR FZT JU a vezme 

v úvahu všechny další materiály a informace, které má v rámci řízení k dispozici. Na základě dostupných 

informací rozhodne, zda profil uchazeče odpovídá profilu docenta tak, jak je vnímán odbornou 

komunitou, a zda navrhne rektorovi JU jmenování uchazeče docentem. 



   Příloha k Opatření děkana   
  27/2022  

Stránka 3 z 4 
 

Článek 4 

Požadavky kladené na uchazeče o řízení ke jmenování profesorem na FZT JU 

1. Uchazeč o řízení ke jmenování profesorem musí být držitelem titulu docent. 

2. FZT JU očekává, že uchazeč o řízení ke jmenování profesorem je respektovaným odborníkem v ČR 

s řadou aktivních kontaktů na zahraniční pracoviště, se kterými aktivně spolupracuje na tvůrčí činnosti. 

Zároveň se od uchazeče očekává, že během svého působení etabloval „vlastní“ odbornou školu, jejíž 

aktivity přispívají k rozvoji oboru, ve kterém chce uchazeč získat titul profesor.  Charakteristickým rysem 

pro činnost tohoto týmu je řešení výzkumných projektů s významným přínosem uchazeče, které jsou 

financovány z dotací grantových agentur nebo na základě smluvního výzkumu. 

3. V případě uchazeče, který se orientuje na aplikovaný výzkum, experimentální vývoj či inovace se 

předpokládá prokazatelná spolupráce s aplikační sférou. 

4. Uchazeč o řízení ke jmenování profesorem musí splňovat následující minimální kritéria: 

 

Kritérium Minimální hodnota 

Počet publikací v časopise s impaktním faktorem dle JCR 20 

Počet dalších publikací, které byly uveřejněny v časopise s IF dle JCR nebo 
v časopise, který je indexován v databázi SCOPUS 

10 

Počet publikací z výše uvedených, které byly uveřejněny v časopise s IF dle 
JCR, u kterých je uchazeč uveden jako první autor 

10 

Počet publikací, které byly uveřejněny v časopisech s IF dle JCR a které svou 
kvalitou spadají do kategorie Q1 či Q2 (v příslušném roce, ve kterém byla 
publikace uveřejněna nebo podle posledního známého hodnocení) 

10 

Počet citací na práce autora uvedených v časopisech, které jsou indexovány 
v databázích WoS či Scopus (bez autocitací)  

100 

Počet externích vědecko-výzkumných projektů evidovaných v databázi CEP, 
ve kterých je uchazeč prokazatelně řešitelem či spoluřešitelem. 

FZT JU může uznat i jiné významné vědecko-výzkumné projekty, pokud jsou 
po kvalitativní i obsahové stránce srovnatelné s projekty evidovanými v CEP, 
ačkoliv v této databázi uvedené nejsou. 

2 

Počet dalších externích vědecko-výzkumných projektů evidovaných 
v databázi CEP, ve kterých uchazeč prokazatelně figuruje v roli řešitele, 
spoluřešitele či člena výzkumného týmu. 

FZT JU může uznat i jiné významné vědecko-výzkumné projekty, pokud jsou 
po kvalitativní i obsahové stránce srovnatelné s projekty evidovanými v CEP, 
ačkoliv v této databázi uvedené nejsou. 

2 

Doba působení na vysoké škole s prokazatelnou pedagogickou činností 8 let 

Počet bakalářských a diplomových prací, u kterých byl uchazeč vedoucím 
práce 

30 

Počet absolventů doktorského studia, u kterých byl uchazeč jejich školitelem 2 

 

5. Splnění výše uvedených minimálních kritérií je podmínkou nutnou pro pokračování řízení ke jmenování 

profesorem, v žádném případě však nepostačuje pro získání titulu profesor. VR FZT JU na svém jednání 

posoudí materiály dodané uchazečem, stanovisko komise, dosavadní pedagogickou, vědecko-

výzkumnou i další činnost uchazeče, zhodnotí vystoupení uchazeče před VR FZT JU a vezme v úvahu 

všechny další materiály a informace, které má v rámci řízení k dispozici. Na základě dostupných informací 
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rozhodne, zda profil uchazeče odpovídá profilu profesora tak, jak je vnímán odbornou komunitou, a zda 

navrhne rektorovi JU pokračovat v řízení před VR JU. 

 

 

 

 doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D., v. r. 

 děkan fakulty 


